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Zpráva o spolupráci s Wigtown a Stranraer Presbytery 
Skotské presbyterní církve 

pro 1. zasedání 49. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE, který se koná 
2. listopadu 2019 v Černilově 

Po 3 úspěšných návštěvách jak skotských přátel u nás, tak naší malé výpravy ve Skotsku, 
se v letošním roce vydala větší skupina našich bratří a sester do Skotska. 
Cesta se konala 17. – 24. června 2019. Skupina čítající 12,5 osoby (12 dospělých a 19-ti 
měsíční chlapec) se vydala na týdenní pobyt poznávat skotské sbory v oblasti Wigtownshire. 
Účastníky byli: 
Jan Lavický, Ilona a Daniel Havlíčkovi (Klášter nad Dědinou) 
Marcela Molnárová, Jana Stupková, Diana Kalášková, Tomáš Dohnálek, Kateřina a Jozífek 
Mičkovi (Trutnov) 
Petr a Věra Havlíčkovi (Hořice) 
Jiří Pytlík, Pavla Šašinková (Náchod – Šonov) 
 
Náš pobyt ve Skotsku byl plánován jako reciproční k pobytu 12-ti skotských přátel v loňském 
roce u nás. Naši hostitelé se moc snažili mít vše dokonale připravené a tak trochu se 
vyrovnat tomu, co jsme pro ně připravili my. Vše se jim výborně podařilo, pobyt byl perfektně 
zorganizovaný a naplánovaný. 
 
Letěli jsme nakonec v pondělí 17. června z Wrocławi do Glasgow. Do Wrocławi jsme se 
přepravili 2 mikrobusy, jedním vypůjčeným z půjčovny a druhým laskavě zapůjčeným 
Petrem Grendelem. Jemu i našim šoférům – Darině Bártové a Mikimu Erdingerovi patří velký 
dík za tuto službu. 
 
V Glasgow na letišti nás vyzvedli naši skotští přátelé a mikrobusem a 2 osobními auty nás 
dovezly do Stranraer, do Trinity Church, kde jsme náš pobyt oficiálně zahájily. Během 
týdenní náštěvy jsme měli možnost vidět nejen místní památky, ale navštívili jsme 8 sborů, 1 
základní školu, seznámili se s historií oblasti, se současným životem, s místní kulturou. 
Vyšplhali jsme na maják, navštívili destilérku whiskey, prošli se přírodním parkem, účastnili 
se 2 barbecue, tradiční Burnsovi večeře s huggies, večera národních tanců ceilidh, setkání 
Machards Guilds (skotské ženské hnutí) a přehlídky pěveckých sborů Festival of Praise. 
V neděli jsme se účastnili bohoslužeb s našimi hostitelskými rodinami. Bylo zajímavé 
porovnat rozdíly jednotlivých sborů. Ubytováni jsme byli v 5 rodinách na různých místech 
blízko i dále od Stranraer.  
 
Během týdne jsme zažili mnoho nezapomenutelných věcí – skotské národní tance, tradiční 
večeře na počest Roberta Burnse, úžasné vyprávění o pronásledování skotských 
protestantů, město s největší koncentrací obchodů s knihami, spontánně během jednoho z 
rozhovorů nám bylo nabídnuto podívat se na místní farmu, čehož většina z nás ráda využila. 
Naši skotští přátelé velmi ocenili naše ohromné zapojení do výuky skotských národních 
tanců a také naši statečnost zazpívat 3 písně na Festival of Praise. 
 
Na závěr naší návštěvy jsme samozřejmě diskutovali o tom, jak by naše spolupráce mohla 
dále vypadat. Shodli jsme se na tom, že vzájemné návštěvy by měly pokračovat a bylo by 
dobré jim dát nějaký konkrétní rámec, nejen „společenské návštěvy“. Diskutovali jsme o 
možnostech podpory Diakonie, o kterou by naši skotští přátelé měli zájem. Stále trvá zájem 
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obou stran o kuchařské kurzy – zejména české knedlíky a shortbread. Jednou z možností 
jsou návštěvy menších skupin, které by mohly diskutovat například spolupráci v ekumeně, 
hudbu, práci s dětmi nebo mládeží. Vítány by byly i kontakty mezi nedělními školami. Jedna 
konkrétnější možnost je již v jednání, a to účast paní farářové Renity Boyle na letním táboře 
v Tisu. 
 
Je těžké ten úžasný a nabitý týden vměstnat do krátké zprávy. O návštěvě Skotska, jejich 
tamním životě, problémech, úspěších, historii, kultuře apod. by se dalo hovořit hodiny. 
Nejlepší, co lze doporučit, je pozvat některého z účastníků (jednoho či více) do vašich sborů, 
aby vám o návštěvě vyprávěli. 
 
Na závěr ještě trocha ekonomie - v letošním roce není seniorát zatížen velkým vydáním 
v souvislosti s tímto partnerstvím. Hradili jsme pouze: 
- Pronájem minibusu 1.909,-- Kč 
- Cestovné M. Erdinger 687,-- Kč 
Celkem 2.596,-- Kč 
 
za účastníky pobytu 
Pavla Šašinková 
 
Zpráva o partnerství Královéhradeckého seniorátu se sbory Church of Scotland v 
Dumfries a Galloway: 
V červnu navštívila výprava z našeho seniorátu partnerský "seniorát" Skotské církve v 
regionu Dumfries & Galloway. Skupina, tvořená 12 dospělými a 1 dítětem ze 4 sborů strávila 
týden v nejjižnějším cípu Skotska poznáváním tamních sborů i historických a přírodních 
pamětihodností. Ubytování zajistili skotští hostitelé ve svých rodinách, a soudě dle reakcí 
bylo ve všech případech vynikající. Naši hostitelé pro nás připravili nabitý program: navštívili 
jsme 9 kostelů kde nám místní dobrovolníci udělali prohlídku, připravili občerstvení, případně 
nás rovnou zapojili do nějaké probíhající aktivity. Na společných pobožnostech jsme se 
většinou podíleli četbou z Bible nebo modlitbou v češtině, měli jsme také připravených 
několik písní z našich zpěvníků. Doprovodný program byl rovněž pestrý: viděli jsme trosky 
jednoho z nejstarších klášterů, navštívili jsme maják na poloostrově Mull of Galloway, 
prohlédli jsme si palírnu whisky a došlo i na několik výletů skotskou přírodou. Skvělým 
zážitkem byla návštěva základní školy v městečku Leswalt, jejíž žáci si pro nás připravili 
krátké vystoupení. Silně na nás zapůsobily příběhy z doby anglikánské protireformace - 
podobnost s dobou pobělohorskou u nás je až neskutečná a je dobrým příkladem, kolik 
společného toho obě církve mají. 
Večery jsme trávili většinou nějakými společenskými aktivitami - jejich vrcholem byla patrně 
tradiční tancovačka Ceilidh, kde jsme se učili skotské národní tance. 
Naši návštěvu završil v neděli večer "festival chval" - setkání pěveckých sborů z celého 
regionu. My jsme také přispěli několika českými písněmi a i když naše pěvecké výkony 
nebyly nijak oslnivé, sklidilo naše vystoupení bouřlivý aplaus. 
V neděli jsme se také sešli k zhodnocení návštěvy a k promýšlení budoucího vývoje naší 
družby. Výprava Skotů k nám, plánovaná na léto 2020 je už takřka jistá, z více stran zaznělo 
také přání, umožnit setkání učitelů nedělní školy, aby si mohli vyměňovat zkušenosti a sdílet 
nápady. 
Čas strávený u našich skotských hostitelů byl velmi intenzivní, naplněný radostí a 
pohostinností. Domů jsme odjížděli unavení, ale ne uštváni. Pro členy výpravy šlo o skvělou 
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příležitost vidět se po roce s přáteli nebo navázat nová přátelství. Jsme velice vděční za to, 
že se toto partnerství slibně rozvíjí a hodláme v něm pokračovat. Všechny, kdo by se chtěli 
zapojit do organizace návštěvy Skotů v létě 2020, rádi uvítáme - jedná se o akci, vyžadující 
mnoho dobrovolnických sil (ubytování, doprava, pohoštění,...), pro hostitelské sbory to ale 
může být důležitá vzpruha v jejich životě a ve výsledku může tato akce napomoci také k 
prohloubení spolupráce mezi sbory v rámci seniorátu. 
 
Jan Lavický 


